SLU@BENI LIST
GRADA NOVOG SADA
Godina XXIX - Broj 5

NOVI SAD, 22. februar 2010.

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ
ГРАДСКОГ ОДБОРА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ
ЗАВИСНОСТИ ОД ПСИХОАКТИВНИХ
СУПСТАНЦИ

ГРАД НОВИ САД

Градско веће
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На основу члана 4. став 2. Одлуке о видео надзору
Града Новог Сада (“Службени лист Града Новог Сада”,
број 55/2009), на предлог Управног одбора Јавног комуналног предузећа “Информатика” Нови Сад са 19. седнице од 21. јануара 2010. године, Градско веће Града
Новог Сада на 90. седници од 29. јануара 2010. године,
доноси

РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ МЕСЕЧНОГ ИЗНОСА
СРЕДСТАВА КОЈИ ПЛАЋАЈУ ВЛАСНИЦИ,
ОДНОСНО КОРИСНИЦИ СТАНОВА ЗА
ОДРЖАВАЊЕ СИСТЕМА ВИДЕО НАДЗОРА
ГРАДА НОВОГ САДА
I. Утврђује се месечни износ од 30,00 динара по стану, који плаћају власници, односно корисници станова
за одржавање система видео надзора Града Новог Сада, од 1. фебруара 2010. године.
II. Ово решење објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-160/2010-II
29. јануар 2010. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Др Саша Игић, с.р.

Градоначелник

70
На основу члана 47. став 1. тачка 15. Статута Града
Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града
Новог Сада”, број 43/2008), Градоначелник Града Новог
Сада доноси

primerak 40,00 dinara

I. У Решењу о образовању Градског одбора за превенцију зависности од психоактивних супстанци (“Службени лист Града Новог Сада”, број 3/2009), у тачки III.
број: “15” замењује се бројем: “14”.
II. Ово решење објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 51-6/2010-II
5. фебруар 2010. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Др Саша Игић, с.р.

71
На основу члана 47. став 1. тачка 15. Статута Града
Новог Сада - пречишћен текст (“Службени лист Града
Новог Сада”, број 43/2008), Градоначелник Града Новог
Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА
ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА ГРАДСКОГ
ОДБОРА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ ЗАВИСНОСТИ
ОД ПСИХОАКТИВНИХ СУПСТАНЦИ
I. У Градски одбор за превенцију зависности од психоактивних супстанци, именују се:
за председника:
1. Проф. др Миклош Биро, психолог, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду
за заменика председника:
- Мр сц. мед. Мила Уверић-Радовић, начелник
Градске управе за здравство,
за чланове:
2. Проф. др Никола Вучковић, неуропсихијатар, управник Института за психијатрију Клиничког центра Војводине,

102. strana – Broj 5

SLU@BENI LIST GRADA NOVOG SADA

3. Доц. др Александра Дицков, неуропсихијатар, начелник Клинике за болести зависности Института
за психијатрију Клиничког центра Војводине,
4. Доц. др Александра Стојадиновић, педијатар, начелник Одељења за општу и адолесцентну педијатрију са токсикологијом Клинике за дечије болести Института за здравствену заштиту деце и
омладине Војводине,
5. Мухарем Халиловић, дипл. социјални радник,
спец. дидактичко-методичких наука, помоћник
секретара за социјалну политику и демографију у
Влади Аутономне Покрајине Војводине,
6. Проф. др Бранислав Будаков, специјалиста судске медицине, управник Института за судску медицину Клиничког центра Војводине,
7. Др Милена Кишдобрански, неуропсихијатар, Одсек за болести зависности Службе за специјалистичко-консултативну делатност Дома здравља
“Нови Сад”, Нови Сад,
8. Асис. мр сц. мед. Снежана Укропина, специјалиста социјалне медицине, Центар за промоцију
здравља Института за јавно здравље Војводине,
9. Др Милка Будаков, педијатар, Дом здравља “Нови
Сад”, Нови Сад,
10. Весна Ивановски, помоћник начелника за предшколско васпитање и образовање у Градској управи
за образовање,
11. Др Слободан Дракић, неуропсихијатар, Институт
за психијатрију Клиничког центра Војводине,
12. Мр Маја Петаков Вуцеља, психолог у основној
школи,
13. Остоја Јовишевић, самостални полицијски инспектор, руководилац Групе за сузбијање кријумчарења и наркоманије Полицијске управе у Новом
Саду,
14. Мирослав Алимпић, истражни судија Вишег суда
у Новом Саду, и
15. Дуња Ракић, пр координатор у Одељењу за односе са јавношћу Службе извршних органа Града
Новог Сада.
II. Доношењем овог решења престаје да важи Решење о именовању председника, заменика председнка
и чланова Градског одбора за превенцију зависности од
психоактивних супстанци (“Службени лист Града Новог
Сада”, број 3/2009).
III. Ово решење објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 51-7/2010-II
5. фебруар 2010. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Др Саша Игић, с.р.
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На основу члана 29. Правилника о начину и поступку
доделе средстава из буџета Града Новог Сада за програме и пројекте из области здравства (“Службени лист
Града Новог Сада”, број 51/2009), на предлог Градског
одбора за превенцију зависности од психоактивних
супстанци, Градоначелник Града Новог Сада доноси

ПРОГРАМ
ПРЕВЕНЦИЈЕ ЗАВИСНОСТИ ОД
ПСИХОАКТИВНИХ СУПСТАНЦИ
ЗА 2010. ГОДИНУ
1. Овим програмом утврђују се активности на превенцији зависности од психоактивних супстанци, које
ће се реализовати у 2010. години путем пројеката који
имају за циљ континуирану превенцију зависности од
психоактивних супстанци на територији Града Новог
Сада, промовисање живота без психоактивних супстанци и спречавање њиховог коришћења.
2. За реализацију овог програма средства су планирана Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2010. годину (“Службени лист Града Новог Сада”, број 54/2009), у
укупном износу од 2.500.000,00 динара.
3. Средства из тачке 2. овог програма распоређују се за:
1) пројекте промоције здравих стилова живота
младих, без употребе психоактивних супстанци и
волонтерства у превенцији зависности од психоактивних супстанци
Пројекти промоције здравих стилова живота младих,
без употребе психоактивних супстанци имају за циљ
унапређење и очување здравља младих и усвајање одговорног понашања у вези са здрављем.
Пројекти промоције волонтерства у превенцији зависности од психоактивних супстанци имају за циљ
промоцију волонтерских активности и ангажовања шире друштвене заједнице у превенцији зависности од
психоактивних супстанци.
2) пројекте едукације о штетном утицају психоактивних супстанци и превентивним мерама
Пројекти едукације о штетном утицају психоактивних
супстанци и превентивним мерама обухватају:
- едукацију деце предшколског узраста,
- едукацију деце школског узраста и младих,
- едукацију родитеља и старатеља, и
- едукацију запослених у образовању и другим секторима укљученим у превенцију зависности од
психоактивних супстанци.
Едукација деце предшколског узраста има за циљ
унапређење менталног здравља деце, подстицање дечијег самопоштовања и заштиту личности од поремећаја здравља.
Едукација деце школског узраста и младих има за
циљ подизање нивоа знања и свести код деце школског
узраста и младих о штетном утицају и последицама
употребе психоактивних супстанци , као и едукацију
ових лица (едукација вршњачких едукатора) о најефикаснијим начинима информисања и мотивисања деце
школског узраста и младих за правилне изборе и оду-
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пирање притисцима у изазовима савременог друштва.
Ови пројекти треба да буду информативног и едукативног карактера, да су прилагођени узрасту деце и младих, прихватљиви и разумљиви.
Едукација родитеља и старатеља има за циљ едукацију родитеља и старатеља о штетним утицајама и последицама употребе психоактивних супстанци, њихово
оспособљавање за добру комуникацију са децом и јачање способности породице за решавање кризних момената.
Едукација запослених у образовању и другим секторима укљученим у превенцију зависности од психоактивних супстанци има за циљ подизање нивоа знања
васпитача, наставника, педагога, психолога и других
запослених о штетним утицајима и последицама употребе психоактивних супстанци на телесно, социјално и
ментално здравље деце, као и едукацију ових лица
(едукација едукатора) о најефикаснијим начинима информисања и мотивисања деце за правилне изборе и
одупирање притисцима у изазовима савременог друштва (едукација за вођење психолошких радионица, трибина, организовање и спровођење анкета, истраживања и других креативних активности којима се
доприноси превенцији зависности од психоактивних
супстанци).
Пројекти едукације из става 1. ове подтачке могу се
реализовати путем предавања, семинара, трибина, вршњачке едукације, пројеката за младе кроз теренски
рад, као и путем интернета и отворене телефонске линије за давање информација о превенцији зависности
од психоактивних супстанци , психоактивним супстанцама и њиховој злоупотреби.
3) пројекте вршњачког саветовања младих и чланова њихових породица
Пројекти вршњачког саветовања младих и чланова
њихових породица имају за циљ да се младима и члановима њихових породица пруже адекватни, ефикасни
и потпуни одговори и савети у вези са штетним утицајем и последицама употребе психоактивних супстанци и превентивним мерама.
4) пројекте секундарне и терцијалне превенције
Пројекти секундарне и терцијалне превенције су
пројекти који имају за циљ да се родитељима, старатељима, члановима породице и лицима код којих постоји злоупотреба психоактивних супстанци пружи адекватнија, ефикаснија и потпунија помоћ у решавању
проблема злоупотребе психоактивних супстанци , односно да се изврши рехабилитација и социјална реинтеграција лица која користе или су користила психоактивне супстанце њиховим укључивањем у различите
облике друштвеног живота, побољшањем квалитета
живота и смањењем штетних последица проузрокованих коришћењем психоактивних супстанци. Циљ ових
пројеката је и да се препознају лица код којих постоји
злоупотреба психоактивних супстанци, а још није развијена зависност, као и ефикасно откривање оних којима је потребна стручна помоћ, односно да се лица код
којих постоји злоупотреба психоактивних супстанци мотивишу да прекину или смање узимање психоактивних
супстанци, а лица која имају развијену зависност да
што пре започну лечење.
Пројекти секундарне и терцијалне превенције могу
се реализовати кроз непосредни контакт са родитељи-

ма, старатељима, члановима породице и лицима код
којих постоји злоупотреба психоактивних супстанци, путем e-mail саветовања, као и путем успостављања отворене телефонске линије за давање информација о
психоактивним супстанцама, њиховој злоупотреби и
лечењу.
5) пројекте обележавања значајних датума и израде и дистрибуције едукативног и промотивног материјала
Пројекти обележавања значајних датума и израде и
дистрибуције едукативног и промотивног материјала су
пројекти који имају за циљ обележавање значајних датума (светски дан борбе против дрога и сл.), као и израду и диструбуцију едукативног и промотивног материјала ради упознавања грађана Града Новог Сада са
превентивним мерама и штетним утицајима и последицама употребе психоактивних супстанци.
4. Овај програм реализује Градски одбор за превенцију зависности од психоактивних супстанци у складу
са Правилником о начину и поступку доделе средстава
из буџета Града Новог Сада за програме и пројекте из
области здравства (“Службени лист Града Новог Сада”,
број 51/2009).
5. Надзор над спровођењем овог програма обавља
Градска управа за здравство.
6. Градски одбор за превенцију зависности од психоактивних супстанци подноси Градоначелнику Града Новог
Сада годишњи извештај о реализацији овог програма.
7. Овај програм објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: 51-4/2010-II
10. фебруар 2010. године
НОВИ САД
Заменик Градоначелника
Др Саша Игић, с.р.
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На основу члана 4. Споразума о оснивању социјално-економског савета Града Новог Сада, Градоначелник
Града Новог Сада доноси

РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКОГ САВЕТА ГРАДА
НОВОГ САДА
I
АЛЕКСАНДАР НОВИЦКИ, саветник, Извршно веће
Аутономне Покрајине Војводине, разрешава се дужности
члана Социјално-економског савета Града Новог Сада.
II
СРЂАН КРУЖЕВИЋ, студент, именује се за члана
Социјално-економског савета Града Новог Сада.
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Ово решење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном листу Града Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: II-020-2/2008-266-Г/2
12. фебруар 2010. године
НОВИ САД
Градоначелник
Игор Павличић, с.р.

Градска управа за саобраћај и путеве

22. februar 2010.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима
(“Службени гласник Републике Србије”, број 41/2009),
доноси

РЕШЕЊЕ
О ЗАШТИТИ ПЕШАЧКОГ ПРИЛАЗА КОД
КУЋНОГ БРОЈА 9 У У ЛИЦИ ЂОРЂА
ЈОВАНОВИЋА У НОВОМ САДУ
1. Одређује се заштита пешачког прилаза код кућног
броја 9 у Улици Ђорђа Јовановића у Новом Саду, постављањем металних стубића.
2. Налаже се Јавном предузећу “Завод за изградњу
Града” у Новом Саду, да постави металне стубиће према Саобраћајном пројекту, број 4653 од 2. децембра
2009. године, који је израдило Одељење за развој и управљање саобраћајем Јавног предузећа “Завод за изградњу Града” у Новом Саду.
3. Рок за извршење овог решења је 12. фебруар
2010. године.
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Градска управа за саобраћај и путеве, на основу члана 157. Закона о безбедности саобраћаја на путевима
(“Службени гласник Републике Србије”, број 41/2009),
доноси

РЕШЕЊЕ
О ЗАБРАНИ ЗАУСТАВЉАЊА
И ПАРКИРАЊА У УЛИЦИ ВЛАДИКЕ
ПЛАТОНА У НОВОМ САДУ

4. Ово решење објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-445/2010
3. фебруар 2010. године
НОВИ САД
Начелник
Радивој Павлов, с.р.

1. Одређује се забрана заустављања и паркирања у
Улици Владике Платона у Новом Саду.
2. Налаже се Јавном предузећу “Завод за изградњу
Града” у Новом Саду, да изврши усклађивање хоризонталне и вертикалне сигнализације према Саобраћајном пројекту, број ПС0157 од 16. фебруара 2010. године, који је израдио Сектор за развој, инвестиције и
одржавање паркиралишта Јавног комуналног предузећа “Паркинг сервис” Нови Сад, и да постављену сигнализацију унесе у Катастар саобраћајне сигнализације
и опреме.
3. Рок за извршење овог решења је 25. фебруар
2010. године.
4. Ово решење објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-774/2010
17. фебруар 2010. године
НОВИ САД
Начелник
Радивој Павлов, с.р.

Градска управа за урбанизам и стамбене послове

—
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за урбанизам и стамбене послове
Радничка бр. 2
Објављује

ОГЛАС
за пријем у радни однос радника на неодређено време за радно место
1. Извршилац за давање стручних
упутстава и информација

2 извршиоца

Услови:
Стечено високо образовање из научне области правне науке или архитектура на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне сту-
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дије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године, положен државни стручни испит и
најмање једна година радног искуства у струци.
Учесник огласа треба да испуњава услове утврђене
чланом 6. Закона о радним односима у државним органима:
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У делу “1.1.3. Чворна места” додају се речи: “ - наставак реализације уговорених обавеза”.
У делу “2.1.1. Изградња система” додају се речи: “ наставак реализације уговорених обавеза”.
II. Ову исправку објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”

- да је лице држављанин Републике Србије
- да има општу здравствену способност
- да није осуђиван за кривично дело на безусловну
казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за
обављање послова у државном органу.
Оглас остаје отворен осам дана од дана објављивања у “Службеном листу Града Новог Сада”.
Уз пријаву са биографијом, кандидат доставља: Доказ о завршеном факултету, Уверење о положеном
државном стручном испиту, Доказ о радном искуству,
Уверење о држављанству РС и Уверење од суда да
није под истрагом, на следећу адресу:
Градска управа за опште послове Града Новог Сада
- Писарница, или лично у зграду на Тргу слободе бр. 1. Писарница.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Градска управа за урбанизам и
стамбене послове
Број: V-111/2010-8
16. фебруар 2010. године
НОВИ САД

Редакција “Службеног листа Града Новог Сада”

—
На основу члана 6. Одлуке о објављивању градских
прописа и других аката (“Службени лист Града Новог
Сада”, број 5/93), даје се

ИСПРАВКА
ОДЛУКЕ О ПРОГРАМУ ИНВЕСТИЦИОНИХ
АКТИВНОСТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
“ИНФОРМАТИКА” НОВИ САД ЗА 2009.
ГОДИНУ
I. У Одлуци о програму инвестиционих активности
Јавног предузећа “Информатика” Нови Сад (“Службени
лист Града Новог Сада”, број 52/2008), у Програму инвестиционих активности Јавног предузећа “Информатика”
Нови Сад у тачки “1. ИЗГРАДЊА ОПТИЧКЕ, КАБЛОВСКЕ И ДРУГЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ” подтачка “1.1. Магистрална инфраструктура
(примарна и секундарна)”, у делу “1.1.1. Изградња објеката инфраструктуре” додају се речи: “- наставак реализације уговорених обавеза”.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Служба за скупштинске послове
Број: 95/2010-I
16. фебруар 2010. године
НОВИ САД
Секретар
Дејан Кнежевић, с.р.

—
На основу члана 6. Одлуке о објављивању градских
прописа и других аката (“Службени лист Града Новог
Сада”, број 5/93), даје се

ИСПРАВКА
ОДЛУКЕ О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА
I. У Одлуци о јавним паркиралиштима на територији
Града Новог Сада (“Службени лист Града Новог Сада”,
број 4/2010), у члану 18. став 1. после речи: “места”, додају се речи: “одређених за особе са инвалидитетом”.
II. Ову исправку објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ
Број: IV-34-94/2010-04
8. фебруар 2010. године
НОВИ САД
Начелник
Радивој Павлов, с.р.

—
На основу члана 6. Одлуке о објављивању градских
прописа и других аката (“Службени лист Града Новог
Сада”, број 5/93), даје се

ИСПРАВКА
ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О МЕРИЛИМА ЗА ОБРАЧУН
ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА УРЕЂИВАЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
I. У Одлуци о измени и допуни одлуке о мерилима за
обрачун висине накнаде за уређивање грађевинског
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земљишта (“Службени лист Града Новог Сада”, број
54/2009) у члану 3. став 1. број: “1.000.000.000” замењује се бројем: “1.000.000”.
II. Ову исправку објавити у “Службеном листу Града
Новог Сада”
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Служба за скупштинске послове
Број: 100/2010-I
17. фебруар 2010. године
НОВИ САД
Секретар
Дејан Кнежевић, с.р.
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